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Perquè  FMV Cloud Backup ?

FMV Cloud Backup

Construït per  protegir  Pimes i  Professionals.

FMV Cloud proporciona una còpia de seguretat segura de les vostres dades proporcionant copies  

locals i al núvol.  Sense inversions en equipaments ni software, ens ocupem de tota la gestió, control i 

fiabilitat per a vostè.

FMV Cloud us assegura que les vostres còpies de seguretat seran:

� Rapides  i eficients

� Segures i xifrades

� Escalables

Les vostres dades es xifren en origen, en trànsit i al servidor. S’allotgen en

datacenters segurs situats a la UE ( Barcelona i Paris). Acomplint sempre amb la Llei

de Protecció de Dades.

No  us cobrarem pel que no necessiteu i sense permanencies. FMV Cloud Backup pot 

escalar amb les vostres demandes.

Còpia de seguretat a nivell de blocs, compressió, depuració i regulació d'ample de banda.
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Seguretat millorada 

Encriptació

FMV Cloud Backup garanteix la seguretat de les dades d'extrem a extrem:

�AES 256-bits  d’encriptació en origen

� SSL encriptació en transit

Qualsevol dada enviada al núvol es xifra automàticament amb els protocols SSL que eliminen la 

possibilitat que ningú obtingui accés a les vostres dades.

El fort xifratge local protegeix les vostres dades d'accessos no autoritzats amb claus fortes de 

fins a 256 bits fins i tot abans que es transmetin al núvol.

� Encriptació al servidor
Totes les dades es poden encriptar opcionalment al centre de dades.

Protegeix les teves dades
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Protecció de servidor avançada

� Exchange Backup

Còpia de seguretat i recuperació de servidor Windows

Còpia de seguretat del Sistema de fitxers, MS SQL Server, MS Exchange o 

realitzeu còpia de seguretat de l'estat del sistema i recuperació “bare metal” 

( complerta de l’equip )

FMV Cloud Backup inclou :

�Còpia de seguretat i recuperació a nivell d'arxiu
Trieu fitxers i carpetes individuals a la còpia de seguretat.

�Còpia de l'estat del Sistema i recuperació complerta d’equip.
Creeu una còpia de seguretat de l'estat del sistema o la imatge del sistema sencer per restaurar la 

configuració original del servidor de Windows o reconstruir el sistema sencer des de zero fins a un 

maquinari nou o existent.

� SQL Server Backup
Crea còpies de seguretat de bases de dades MS SQL Server amb plantilles de programació 

preestablertes o configureu les vostres pròpies per a còpies del registre de transaccions 

completes, diferencials o de transaccions.

Copia de seguretat del correu MS Exchange al núvol.
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Cracterístiques avançades de FMV Cloud backup

Programació de les copies o 

copia continua en temps real.

� Programació i còpia de 

seguretat en temps real

Feu una còpia de seguretat només 

de les parts modificades dels vostres 

fitxers.

� Copies a nivell de Blocs

Especifiqueu la política de 

retenció i purga de les còpies 

de seguretat.

� Opcions de purga

Seguiu per correu cada 

execució dels plans de còpia 

de seguretat i restauració.

� Notificacions per Email � Tràfic i Ample de banda 

modificable

� Compressió

Principals característiques

Limiteu l’ample de banda 

utilitzat pel backup.

Redueix la mida de les còpies de 

seguretat amb la compressió 

local.

Còpia de seguretat sense problemes i segura de les dades al núvol.
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Característiques de la còpia de núvol

Programació i còpia de seguretat en temps real

Configureu un programa o activeu un procés de còpia de seguretat continu

� Executeu la còpia de seguretat en 

una data i hora específiques.

� Programeu còpies de seguretat 

regulars.

� Copia tots els fitxers nous i 

actualitzats en temps real.
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Característiques de la còpia al núvol

Opcions de purga

Especifiqueu la política de retenció de les còpies de seguretat

� Configureu opcions de purga per 

permetre l'eliminació automatitzada de 

les dades obsoletes de 

l'emmagatzematge.

� Especifiqueu el nombre de versions 

que voleu guardar per a cada fitxer.

� Purga versions de fitxers anteriors a 

l'edat de fitxer especificada.

� Especifiqueu durant quant de temps 

mantingui els fitxers que s'han eliminat 

localment.
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Característiques de la còpia al núvol

Tràfic i ample de banda configurable

Limiteu el consum d’ample de banda en el procés de còpia de 

seguretat

FMV Cloud Backup us permet configurar 

còpies de seguretat per utilitzar la major part de 

l'ample de banda disponible durant l'horari no 

operatiu i controlar el tràfic de seguretat durant 

l'horari laboral, per permetre el funcionament 

normal del negoci.
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Característiques de la còpia al núvol

Online Access

Recupereu els fitxers des de qualsevol lloc


